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 یاسالم روان سالمت پرسشنامه یروانسنج یهایژگیو یبررس

 3دیفر یمسعود اهللبیحب، 2یطهماسب امکیس، 7زاده یموس زهره

 01/10/89تاریخ دریافت: 

 10/10/89تاریخ پذیرش: 

 دهیچک
 مربیان در اسالمی روان سالمت پرسشنامه سنجیروان یهاویژگی بررسی پژوهش این انجام از هدف

 مربیان پژوهش این آماری جامعه. بود توصیفی -یابی زمینه پژوهش روش. بود تهران شهر کودک مهدهای
 یهاآموزه بر مبتنی روان سالمت پرسشنامه به که بودند 0080 سال در تهران شهر یهامهدکودک

 آن در که بود تصادفی ای سهمیه نمونه انتخاب روش. دادند پاسخ( 0080زاده،  موسی و ابوالمعالی)اسالمی
 مقیاس سازه روایی. شدند انتخاب تصادف به مربی 0011 تعداد تهران مرکز و ری شمیرانات، شهر مناطق از
 خدا به ایمان عامل دو از روان سالمت مقیاس که داد نشان نتایج. شد بررسی اکتشافی عاملی تحلیل روش به
 اعتبار. کردند تبیین را مقیاس لک واریانس از درصد 60/44 عامل دو این و است شده تشکیل خودکنترلی و

 دست به 08/1 و 84/1 عامل دو برای کرونباخ آلفای ضرایب و شد بررسی درونی همسانی روش به مقیاس
 ابزار و است برخوردار قبولی قابل اعتبار و روایی از اسالمی یهاآموزه بر مبتنی روان سالمت مقیاس. آمد

 .باشد می کودک دهایمه مربیان روان سالمت سنجش برای سودمندی

 .عاملی، روایی، پایایی اسالمی، تحلیل روان سالمتواژگان کلیدی: 

 مقدمه
 آن باید که رودمی شماربه جامعه هر مسائل تریناساسی از جامعه، یکی افراد سالمتی ارتقاء

 سازمان تعریف اساس بر. نگریست معنوی و جسمانی، روانی، اجتماعی مختلف ابعاد از را

                                      

 moosazadeh@isu.ac.ir  ، تهران، ایران )نویسنده مسئول((ع) صادق امام دانشگاه تربیتی، علوم دانشیار. 0

 وتوانبخشی، تهران، ایران. بهزیستی علوم دبستان، دانشگاه از پیش آموزش استادیار. 2

 کشور، تهران، ایران. تیبهزیس سازمان اجتماعی امور معاون اجتماعی، پزشکی . متخصص0
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 با هماهنگ و موزون ارتباط قابلیتروان،  سالمت از برخوردار افراد 0جهانی بهداشت
 تمایالت و تضادها حل و اجتماعی و فردی محیط اصالح و تغییر به قادر و داشته را دیگران
 روان سالمت متعدد یهاحوزه عملکرد گستره. هستند عادالنه و منطقی طوربه شخصی

 عملکرد ارتقاء و بهبود ، باشناختی جامعه و ختیشنا هیجانی، روان بهزیستی مانند
مدرسه،  تا خانه محیط از انسان زندگی زوایای کلیه و داشته ارتباط اجتماعی و فردی

(. 2110جهانی،  بهداشت سازمان) گیردمی بر در را آن نظایر و کار دانشگاه، محیط
 فردی 4آرامش و 0رورس و ، شادی2شادکامی یهامولفه گرفتن بر در هیجانی، با بهزیستی

 بر تاکید با شناختی روان بهزیستی. است زندگی از فرد رضایت سطح ارتقاء صدد در
 تجارب به نسبت گشودگی همچون ییهاشخصی، ویژگی رشد و خود پذیرش یهامولفه

 و معنوی، خودکنترلی زندگی، گرایشات در بینی، هدفمندی خوش و جدید، امیدواری
 جامعه بهزیستی. دهد می قرار توجه مورد را مثبت ارتباطات سطح تقویت و خودتنظیمی

 و جامعه برای فرد ، سودمندی 6شخصی ارزشی-اجتماعی، خود پذیرش میزان بر شناختی
 چاپمن، پری، و ؛2116، 7والتر و کسلر، چیو، دلمر) نماید می تاکید 0اجتماعی حس

 به توجه با(. 0080زاده،  موسی و ابوالمعالی از نقل ، به0886، 8کیز و ریف ؛2116، 9استرین
 مربیان بدیل بی نقش و زندگی اولیه سالهای بویژه کودکی دوره در تربیت و رشد اهمیت

 سطح کودکان، ارتقاء جانبه همه پرورش و استعدادها شکوفایی در کودک مهدهای
 گرفته جدی باید که است اموری از مربیان روانی مشکالت شناسایی و روانی بهداشت

 اجتماعی، از و فردی ابعاد در که است اعتقادات بر مبتنی عملی نظام یک دینداری .دشو
 و است شده ارسال الهی کمال و رشد مسیر در هاانسان هدایت پروردگار، برای جانب
 احساس یک و داشته پیوند هم با که است رفتارهایی و هاعقاید، باورها، نگرش شامل

دینداری،  و مذهب(. 0084همکاران،  و شجاعی) بینندمی تدارک فرد برای را جامعیت

                                      
1. World Health Organization (WHO) 

2. happiness  

3. cheerfulness  

4. peacefulness  

5. Personal self-worth  

6. Sense of community  

7. Kessler, Chiu, Delmer & Walter  

8. Chapman, Perry & Strine  

9. Ryff & Keyes  
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 ناگوار رویدادهای با مواجهه در او از و شده دنیا به نسبت انسان انگیزش افزایش موجب
 تقویت را انسان روان ، سالمت زندگی در معنا افزایش با همچنین و کرده حمایت زندگی

 ناگسستنی پیوند که دهندمی نشان تحقیقات نتایج(. 0096همکاران،  و آذربایجانی) کندمی
 و خودکنترلی، اتکا و ، تقوا توکل مانند دارد، باورهایی وجود روان سالمت و دین بین

 به داشته زندگی معنادار نکات به پرداختن در مثبتی عبادت، ارزش و خداوند، دعا به توسل
 در باالتری یتحما و رضایت سطح مذهبی، از اعتقادات و نگرش دارای افراد که ای گونه

 زندگی بر دینداری و دین مثبت تاثیر (.0096مولوی،  و چراغی) هستند برخوردار زندگی
 تاثیر بر گالتون .است گرفته قرار تاکید مورد شناسان جامعه و روانشناسان توسط انسان
-اختالل و آالم کاهش موجب را دینداری یونگ و نموده تاکید ذهن بر نیایش و دعا مثبت

 مثبت آثار بر نیز یالوم و اریکسون، آدلر، فرانکل، فرام. داندمی انسان روانی -حیرو های
 مثبت رابطه بر( 2117)همکاران  و 0کوئینگ(. 9009بوالهری، ) اندکرده تاکید دینداری
 افراد( 2114)همکاران  و 2باتلر و داشته تاکید او معنوی زندگی با انسان روان سالمت

 قلمداد دیگران از تر یافته سازش و خودباورتر، کارآمدتر را مذهبی اعتقادات دارای
 و تنهایی، بدبینی احساس به کمتر مذهبی افراد که کندمی بیان( 2116) 0کامر. کنندمی

 یونددهند که پنشان می یقاتتحق یجنتا ینهمچن .شوندمی دچار اضطراب و افسردگی
ها که نگرش یکه افراد یمعن ینرد بدوجود دا یبودن و سالمت روان یمذهب ینب یناگسستن

 (.2116، 4دارند )هارتز یاز زندگ یباالتر یمند یتدارند، رضا یقو یو اعتقادات مذهب
 روان، بیانگر سالمت و است معنوی و مادی بعد دو دارای انسان اسالمی اندیشه در

 را او هاینیاز میان هماهنگی و انسان وجودی یهاجنبه تمامی که است روانی تعادل نوعی
 خود روانی و جسمی نیازهای میان سالم کریم، انسان قرآن آیات اساس بر. گیردمی بر در

 عقل و عدل معیار با را خود نفسانی یهاخواهش که ای گونه کرده، به ایجاد تعادل
 ایمان جمله از خود فطری و معنوی نیازهای به توجه برای ای مقدمه را آن و کرده برآورده

 از یکی(. 0089همکاران،  و آذربایجانی) دهدمی قرار خواهی عدالت و ، نیکیخداوند به
 از سرشار و پاکیزه زندگی یا طیبه حیات از مندی اسالم، بهره دین تربیتی اهداف ترین مهم

                                      
1. Koeing 

2. Butler 

3. Comer 

4. Hartez 
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 تالش با که ستهاانسان اجتماعی و فردی زندگی در آسایش و رفاه و آرامش، امنیت
 رابطه که است ذکر به الزم(. 87/نحل) آیدمی دست به صالح عمل انجام زمینه در مستمر
 در طیبه حیات وجود بدون و است متقابل و تعاملی ای رابطه سالم افراد و سالم جامعه

 نفس ترکیب همچنین. نیست میسر اجتماعی ابعاد در آن کردن فراهم امکان فردی زندگی
. شود گرفته نظر در روان سالمت معادل تواندمی که است ییهاواژه بهترین از یکی مطمئنه

 وصف به نفس ترکیب این در و بوده قرآن در روان واژه معادل بهترین "نفس" واژه زیرا
، 0090نیا،  شریفی) است شده موصوف است وآرامش سکون حالت بیانگر که "اطمینان"
 و نموم انسان یهاویژگی به نیز کریم قرآن در(. 0084همکاران،  و کالنتری از نقل به

 و ذکر تاثیر. باشد انسان روان سالمت کننده تامین تواندمی که شده اشاره متعددی عوامل
 ؛022/عمران آل) خداوند بر ، توکل(00/احقاف ؛29/رعد) دلها آرامش بر یادخدا

/ نازعات ؛20/ حدید) نفس هوای و خود ، کنترل(06/فصلت) استقامت و ، صبر(2/انفال
 آل) نفاق از پرهیز و ، صداقت(062/انعام ؛4/بقره ؛006/نساء) گویی ، حق(41-40

 و بینی خودبزرگ ، عدم(02/نساء ؛90/یونس) حسادت از ، اجتناب(2/احزاب ؛007/عمران
 و سالمت تامین که هستند مواردی جمله از( 040/اعراف ؛20/نحل ؛099/عمران آل) تفاخر

 توسط روانسالمت سنجش منظور به متعددی ابزارهای .اندداده قرار هدف را انسان سعادت
 پرسشنامه اعتباریابی مانند اند شده اعتباریابی و سازی استاندارد داخلی پژوهشگران

-روان اختالالت تعیین برای غربالگری ابزار یک عنوان به (GHQ) عمومی روانسالمت

 سازی استاندارد، (0080همکاران،  و یعقوبی ؛0097همکاران،  و نورباال) خفیف پزشکی
 اختالالت تشخیص و غربالگری منظور به( SCL90) روانی اختالل نشانگان پرسشنامه

 ساخت و طراحی منظور به متعددی تحقیقات همچنین و( 0098همکاران،  و مدبرنیا) روانی
. است پذیرفته انجام اسالمی رویکرد با بویژه روان سالمت موضوع با مرتبط یهاپرسشنامه

 مقیاس ، ساخت(0082همکاران،  و دهشیری)معنوی بهزیستی امهپرسشن اعتباریابی و ساخت
 روان سالمت پرسشنامه سازی استاندارد و ساخت و (0094بناب،  غباری) معنوی تجربه
. هستند پژوهشها این جمله از( 0080زاده،  موسی و ابوالمعالی) اسالمی یهاآموزه بر مبتنی
 ، برای(0080زاده،  موسی و ابوالمعالی) اسالمی یهاآموزه بر مبتنی روان سالمت ابزار

. است بوده برخوردار مطلوبی اعتبار و روایی از و شده سازی استاندارد دانشجویان جامعه
 کودک مهدهای مربیان روان سالمت غربالگری هدف با پرسشنامه این از استفاده بنابراین
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 جامعه در ابزار این یروانسنج یهاویژگی بررسی منظور بهزیستی، به سازمان پیشنهاد به
دبستان،  از پیش کودکان پرورش در آنها نقش اهمیت به توجه با کودک مهدهای مربیان

موضوع سالمت روان متناسب  اهمیتپژوهش حاضر با توجه به . رسدمی نظر به ضروری
از دبستان، با  پیشبه کودکان در مقطع  آموزیدر انتقال دانش و مهارت  مربیانبا نقش مهم 

در  اسالمی یهابر آموزه مبتنیسالمت روان  مقیاس روانسنجی خصوصیات بررسی هدف
پژوهش حاضر به دنبال  عبارتیکودک شهر تهران انجام شد. به  مهدهای مربیان میان

 مهدهای مربیان میاندر  اسالمیسالمت روان  مقیاس آیاسوال بود که  اینبه  پاسخگویی
 دارد؟ لیمقبو رواییو  پایاییکودک شهر تهران 

 روش 
شاغل به  مربیان ی کلیهپژوهش شامل  این آماریبود. جامعه  یفیپژوهش توص اینروش 

 یبرا ینکهبود. با توجه به ا0080-87 یلیکودک شهر تهران در سال تحص مهدهایکار در 
استفاده  یعامل یلتحل یالزم بود که از روش آمار اسالمیسالمت روان  یاسسازه مق ییروا

 یعامل یلتحل یبرا ینفر 611( که حجم نمونه 0882) یو ل یکامر یشنهاداس پشود، بر اس
ها و یاز آزمودن یخوب است، حجم نمونه پژوهش با احتمال ناقص پاسخ دادن برخ یلیخ

شهر تهران  یهامهدکودک لیهمنظور ک ینشد. بد ییننفر تع 0111بالغ بر  یشترب یناناطم
مهدکودک در  001دک در مرکز تهران، مهدکو 401مهدکودک( شامل  604)جمعا 

 مربیانانتخاب شدند. تعداد کل  یمهدکودک در شهر ر 24و  یراناتمنطقه شم
مرکز  یهامهد کودک مربیاننفر بود که  0910شهر تهران جمعا شامل  یهامهدکودک

نفر بودند. شرکت کنندگان  90و  400، 0000شامل  یببه ترت یو شهر ر یراناتتهران، شم
 00کودک مناطق مذکور بودند که حدود  یمهدها یاننفر از مرب 0000طالعه شامل م ینا

مطالعه به  یندر ا یریدادند. روش نمونه گمی تشکیلرا  یدرصد از کل جامعه آمار
 در مناطق سه گانه شهر تهران بود. تصادفی یا یهصورت سهم

 یهاآموزه بر مبتنیسالمت روان  یاسمقیان، به منظور سنجش سالمت روان مرب
 یهنجار شده بود، برا یان( که در گروه دانشجو0080زاده ) موسیو  ابوالمعالی اسالمی

 گزینه 4سوال  00ابزار که شامل  اینشد.  هنجاریابیمهدکودک  یاناستفاده در گروه مرب
( در 4( تا کامال موافقم )0درجه از کامال مخالفم ) 4 لیکرت طیف یکبود که در  ای
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 00 یاسمق ینساخته شده بود. ا اسالمی یهامت روان بر اساس آموزهجهت سنجش سال
 تسلیمسؤال( و  7سوال(، کنترل خود )با  20به خدا )با  ایمانسه عامل  بررسیبا  سوالی

 یو موس لمعالیبر سنجش دارد. در پژوهش ابوا سعیسؤال(  0حق( )با  پذیرش)
سه عامل  یبرا یبکرد که به ترت یینرا تب یانسدرصد از وار 6/48 یاسمق ینا( 0080)زاده

 عاملی تحلیلشده بود.  تبیین واریانسدرصد از کل  16/7و  9/8، 06/02شده شامل  یانب
برازش مطلوب است.  یهابود که شاخص ایناز  حاکیآنها  یدر مطالعه  نیز تأییدی

 SCL-90(و GHQ) عمومیپرسشنامه با دو پرسشنامه سالمت روان  این همبستگی
کل  درونی همسانی کرد.می ییدآزمون را تا 0رواییداشت که  توجهیقابل  گیهمبست

بود.  00/1و  71/1، 84/1، 80/1معادل  ترتیباول، دوم و سوم به  یهاپرسشنامه و عامل
 به دست آمد. 84/1معادل  بازآزماییکل آزمون به روش  2اعتبار

 نتایج
ناطق تهران شرکت کردند که کودک م یمهدها یاننفر از مرب 0000مطالعه  یندر ا

گزارش  0و  2، 0و محل خدمت در جداول  یالتآنها شامل سن، تحص یفیاطالعات توص
 شده است.

 کنندگانشرکت بین در سن فراوانی درصد و فراوانی توزیع .۱ جدول
 تراکمی فراوانی درصدی فراوانی فراوانی سن

 4/0 7/2 00 سال 22 تا 08
 4/00 6/01 008 سال 20 تا 20
 9/08 8/09 204 سال 01 تا 27
 0/04 21 227 سال 04 تا 00
 6/91 8/02 040 سال 09 تا 06
 0/81 7/7 97 سال 42 تا 08
 6/84 0/0 40 سال 40 تا 40
 8/87 7/2 00 سال 61 تا 47
 011 7/0 08 سال 01 تا 60

  2/08 209 پاسخ بدون
  011 0000 کل

                                      
1. validity  

2. reliability 



 77/   یپرسشنامه سالمت روان اسالم یروانسنج یهایژگیو یبررس

 

را  فراوانی بیشترینسال  04تا  00 یگروه سن ،0بر اساس اطالعات مندرج در جدول 
 فراوانیسال با  01تا  27 سنیاست و بعد از آن، گروه  227آن  فراوانی میزانداشت که 

توان بنابراین، میبود.  040 فراوانیسال با  09تا  06 سنیبود. در مرتبه سوم، گروه  008
 کمترینکه  سنی. گروه سال داشتند 09تا  27( سن 0/04شرکت کنندگان ) بیشترگفت 

بود.  7/0 فراوانیو درصد  08 فراوانیسال با  01تا  60 سنیرا داشت، گروه  فراوانی
 بیان( سن خود را 2/08کنندگان )نفر از شرکت 209جدول،  اینبا توجه به همچنین، 

 اینکنندگان گزارش شده است. با توجه به شرکت یالتسطح تحص 2در جدول  اند.نکرده
بودند که  کارشناسیمدرک  دارایپژوهش،  اینکننده در افراد شرکت یشترینبجدول، 
داد. بعد از می تشکیلکنندگان را درصد از شرکت 7/47نفر بود و  641ها آن فراوانی

نفر  06( بود. 0/01نفر ) 040 فراوانیبا  دیپلممتعلق به مدرک  فراوانی کارشناسی، بیشترین
ارشد و باالتر  کارشناسیمدرک  دارایپژوهش  اینه در کنندمهدکودک شرکت مربیاناز 

 را دارد. فراوانی کمتریندهد و می تشکیلکنندگان را درصد از شرکت 7/6بودند که 

 کنندگانشرکت بین در تحصیالت فراوانی درصد و فراوانی توزیع .۲ جدول
 تراکمی فراوانی درصدی فراوانی فراوانی تحصیالت

 0/01 0/01 040 دیپلم
 40 0/06 070 کاردانی

 2/84 7/47 641 کارشناسی
 011 7/6 06 باالتر و ارشد کارشناسی

  0/0 02 پاسخ بدون
  011 0000 کل

منطقه محل خدمت  یفراوان یعکه در آن توز 0بر اساس اطالعات جدول 
پژوهش از تهران بودند  اینکننده در شرکت مربیانکنندگان ارائه شده است، اغلب شرکت

داد. می تشکیلکنندگان را درصد از شرکت 0/70نفر بود و  910آن  فراوانی میزان که
 فراوانیو درصد  69 فراوانیبود که  ریکنندگان از شهر متعلق به شرکت فراوانی کمترین

 کنندگان منطقه محل خدمت خود را ذکر نکرده بودند.نفر از شرکت 44داشتند.  0/6
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 کنندگانشرکت خدمت محل منطقه فراوانی صددر و فراوانی توزیع .۳ جدول
 درصدی فراوانی فراوانی خدمت محل منطقه

 0/70 910 تهران

 8/08 226 شمیرانات
 0/6 69 ری شهر
 8/0 44 پاسخ بدون

 011 0000 کل

، از روش اسالمی یهابر آموزه مبتنیسالمت روان  یاسسازه مق ییروا یبررس برای
 یابیعامل شیوهبا استفاده از  یاسمق یده شد. ساختار عاملاستفا یاکتشاف یعامل تحلیل

 یعامل یلانجام تحل یانجام شد. برا واریماکسچرخش  یوهو دو ش یاصل یمحورها
 یسماتر یکاطالعات موجود در  معناداریشد.  یآزمون بررس ینا یهامفروضه یاکتشاف
آزمون حداقل  ینبودن اکه معنادار  یردگبارتلت صورت می کرویتآزمون مربع  یقاز طر

 کرویتمطالعه مقدار آزمون  ایناست. در  یعامل یلانجام دادن تحل یشرط الزم برا
مفروضه برقرار  یننشان داد که ا 406 ی( با درجه آزادχ2 ،110/1=P=79/00978بارتلت )

برقرار است. بعالوه نتایج نشان داد مقدار  یعامل یلانجام تحل یاست و حداقل شرط برا
بود و از آن  86/1( برابر با 0874)کیسر،  0الکین -مایر -برداری کیسرکفایت نمونه شاخص

ها برای که مقدار حداقل این شاخص برای کسب اطمینان از کفایت ماتریس داده ییجا
(، و مقدار 0080و همکاران،  یفیو همکاران، ترجمه شر یرزاست )م 71/1، یریعامل پذ

پرسشنامه فراهم شد. پس از  عاملیاست، امکان ساختار  ربیشتمقدار  اینبدست آمده از 
پرسشنامه با سه عامل  عاملیساختار  گیرینمونه  کفایتو  کرویت یهاشاخص بررسی

 شد. یگیریپ 02/1باالتر از  یعامل یمشخص شد که بارها
 یسشده توسط هر عامل، ماتر تبیین واریانسهر عامل،  ویژه یهاارزش بعدیدر گام 

هر سه  یبر رو گویهبه دست آمده از هر  یعامل یو بارها اسکری منحنیها، دهمان یباق
برازش را با  ینبود که دو عامل بهتر یناز ا یبه دست آمده حاک یجشد. نتا یعامل بررس

 یژهو یها( با ارزشیبه خدا و خودکنترل یمانکه عامل اول و دوم )ا یها دارند، به طورداده

                                      
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 
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درصد از کل  60/44در کل  04/9و42/00 یشده یینتب یانسو وار 44/2و 800/01
 ییندرصد را تب یکدر حد  واریانس(  یمکنند. عامل سوم )تسلمی یینرا تب یاسمق یانسوار
 .(4کنارگذاشته شد )جدول  یلدل ینکرد و به هممی

 تراکمی شده تبیین واریانس و شده تبیین ویژه، واریانس یهاارزش .۴ جدول
 تراکمیشده  تبیین واریانس شده تبیین واریانس ویژهارزش  نام عامل

80/01 به خدا ایمان  42/00  42/00  

44/2 خودکنترلی  04/9  60/44  

به دست آمده نشان داد که  یجشد، نتا یبود که بررس یگریشاخص د یزن یعامل بارهای
 ینهم دارد و به یگرد یهابا عامل یزیهر عامل اشتراک ناچ یشده بر رو یصفات بارگذار

، استفاده گیردمیها را مستقل از هم درنظر که عامل یماکسبود که از چرخش وار یلدل
 یهاتواند عاملها میعامل یگرها با داز حد سوال یشتراشتراک ب یگرد ییبه معنا یاشد. 

( که 0شد )شکل  یبررس یزن اسکری منحنینبود.  ینگونها ینجاکند که در ا یجادا یساختگ
وجود دارد تنها دو  یژهو یهاارزش ینکه ب یادیشان داد دو عامل اول با فاصله زآن ن یجنتا

 کند. یینرا تب معنویتوانند سالمت هستند که می یعامل واقع

 
سالمت روان  یاسمق یبه دست آمده از ساختار عامل یژهو یها، ارزشاسکری . منحنی۱شکل 

 اسالمی
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هر  یبر رو ییها از نظر معناسوال یبررسها، عامل یسواالت بر رو یپس از بارگذار
 یبه خدا و عامل دوم را خودکنترل یمانتوان عامل اول را ابود که می یناز ا یعامل حاک

 یرابطه ای، سواالت منف یل. الزم به ذکر است که عامل اول با عامل دوم به دلیدنام
 یشافزا یزن ینترلخودک یابد یشبه خدا افزا یمانکه هر چه ا یمعن ینمعکوس دارد، بد

 شده است. بررسی 6ها در جدول عامل ینب یهمبستگ یسماتر یلدل ینبه همیابد، می

 هاعامل کل شده تبیین واریانس و ویژه عاملی، ارزش عامل، بار هر یهاگویه .۵ جدول

 سؤال
 بار

 عاملی
 سوال هر نمره همبستگی

 آزمون کل نمره با
 آلفا مقدار

 سؤال هر باحذف
    اول عامل

 و لطف به نسبت و کنممی واگذار خدا به را کارهایم. 0
 .دارم امید او رحمت

90/1  76/1  84/1  

 آرامش من به هادشواری در که خداست به توکل تنها. 2
 .دهدمی

91/1  77/1  84/1  

76/1 .کنممی خیر طلب خدا از کاری هر انجام برای. 0  72/1  84/1  

76/1 .کنمنمی لتوک کسی به خدا از غیر به من. 4  08/1  84/1  

74/1 .کنممی آغاز خدا نام با را کارهایم همه. 6  72/1  84/1  

72/1 .باشم داشته خدا با تری عمیق ارتباط کنممی سعی. 0  70/1  84/1  

 دیگران به کنممی کنم، فکرمی توکل خدا به وقتی. 7
 .ندارم نیازی

72/1  04/1  84/1  

70/1 .کنممی تحمل را هایسخت و خدا، مشکالت خاطر به. 9  08/1  84/1  

 آن حل در خداوند بیاید پیش برایم مشکلی هر معتقدم. 8
 .کندمی کمک من به

71/1  06/1  84/1  

 اتکا مشکالتم حل برای دیگر هیچکس به خدا جز به. 01
 .کنمنمی

00/1  00/1  84/1  

00/1 .دارد جای من قلب در خداوند که کنممی احساس. 00  00/1  84/1  

 از را رنج و درد توانممی خدا به توکل با کنممی فکر. 02
 .کنم دور خودم

00/1  00/1  84/1  

 از و دهم انجام را کارهایم خدا به اتکا با کنممی سعی. 00
 .نکنم درخواست دیگران

00/1  00/1  84/1  

06/1 .آورممی جا به را خدا شکر حال همه در. 04  00/1  84/1  

06/1 .دارم خدا به شدن نزدیک رایب زیادی اشتیاق. 06  04/1  84/1  

 توانندنمی دیگران کنممی خداست، فکر به امیدم فقط. 00
 .دهند انجام من برای کاری

02/1  60/1  84/1  
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 کارهای خدا رضایت جلب خاطر به کنممی سعی. 07
 .ندهم انجام خالف

02/1  02/1  84/1  

00/1 .ترسممی خدا از فقط. 09  60/1  84/1  

 زندگی از و کنممی فکر خداوند رحمت به همیشه. 08
 .هستم راضی خود

66/1  68/1  84/1  

60/1 .کنمنمی کوتاهی واجبات انجام در. 21  60/1  84/1  

 امید خداوند بخشش شوم، به گناهی مرتکب گاه هر. 20
 .دارم

60/1  62/1  84/1  

 دینی دستورات به توانممی که آنجایی تا کنممی سعی. 22
 .نمک عمل

61/1  62/1  84/1  

 گناه و اشتباه کارهای از کنممی سعی شرایط اکثر در. 20
 .کنم اجتناب آلود

41/1  46/1  84/1  

    عامل دوم

شوم، می عصبانی ام خانواده اعضای دست از وقتی. 24
 .کنممی بدگویی آنها سر پشت

04/1  48/1  00/1  

-می عصبانی ای افتاده پا پیش موضوع هر خاطر به. 26

 .شوم
02/1  40/1  04/1  

 را او شوم، مداممی عصبانی کسی دست از که موقعی. 20
 .کنممی سرزنش

00/1  40/1  06/1  

 خودم به شوممی مشکل دچار وقتی اوقات گاهی. 27
 .رسانممی آسیب

66/1  09/1  00/1  

 که کسی سمت به را عصبانیت، اشیاء هنگام گاهی. 29
 .کنممی کرده، پرتاب ناراحتم

66/1  09/1  00/1  

 چیست، دوست ناحق و حق که نیست مهم من برای. 28
 .بکشم بیرون آب از را خود گلیم فقط دارم

60/1  07/1  00/1  

46/1 .ندارم مالم خمس پرداخت بر تأکیدی. 01  04/1  09/1  

به  یج(. نتا0شد )جدول  یبررس یرسونپ یهمبستگ یبضر یقدو عامل از طر بینرابطه 
که هر چه  یمعن یندارد. بد یداد که عامل اول با عامل دوم رابطه منفدست آمده نشان 

)نکته: نمره  یابدمی یشافزا یزن یخودکنترلیابد،  یشبه خدا )عامل اول( در فرد افزا یمانا
به وجود آمده  یمنف یهمبستگ یلدل یناست به هم یمنف یاسدر مق یخودکنترل یگذار

 است(. 
 آلفای یبکه ضرا یبترت ینشد به ا بررسی درونی انیهمسبه روش  یاسمق یناعتبار ا

به خدا و  یمانا یمولفه یبرا یبضرا ینمحاسبه شد. ا یاسهر خرده مق یکرونباخ برا



 7398پاییز ،37 ال نهم، شمارةگیری تربیتی، سفصلنامة اندازه  / 82

 

 یاساعتبار مطلوب مق بیانگربدست آمد که  08/1و  84/1برابر با  یببه ترت یخودکنترل
گزارش شده  یهمبستگ یسقطر ماتر یاعتبار بر رو یراست )مقاداسالمی سالمت روان 

 است(.

 قطر روی ، برα) آزمون اعتبار وها عامل بین استاندارد، همبستگی انحراف و میانگین .۶ جدول
 (ماتریس

 2 0 استاندارد انحراف میانگین متغیر ردیف
96/0 خدا به ایمان 0  01/1  84/1  
66/0 کنترلی خود 2  42/1  01/1- 08/1 

 گیرینتیجه و بحث
 بر مبتنی روان سالمت سنجش ابزار روانسنجی یهاویژگی بررسی هدف اب مطالعه این

 بررسی منظور به مقیاس این از تا شد انجام کودک مهدهای مربیان اسالمی در یهاآموزه
 کودک مهدهای مربیگری حرفه در فعالیت متقاضی داوطلبین جذب و سالمت وضعیت

 پایایی و روایی از حاکی شده ارائه یاهتحلیل نتایج. شود استفاده بهزیستی سازمان توسط
 تبیین واریانسانجام شده ) یهاتحلیل نتایج. است نظر مورد جامعه برای ابزار این قبول قابل

به دست آمده  یعامل یو بارها اسکری منحنیها، مانده باقی ماتریسشده توسط هر عامل، 
 7 با) خودکنترلی و( سوال 20 با) خدا به ایمان عامل دوبود که  یناز ا ی( حاکیهاز هر گو

 یژهو یهاکه عامل اول و دوم با ارزش یها دارند، به طوربرازش را با داده بهترین( سوال
درصد از کل  60/44در کل  04/9و42/00 یشده  یینتب یانسو وار 44/2و 800/01
 ینکها یلسوال( به دل 0( )بایری)حق پذیمکنند. عامل سوم تسلمی یینرا تب یاسمق یانسوار
پژوهش  یندر ا یمورد بررس یهاکرد از عاملمی ییندرصد را تب یکدر حد  یانسوار

 برای روشیکه  اکتشافی عاملی تحلیل طریقابزار که از  اینسازه  رواییکنار گذاشته شد. 
 یاصل مقیاس یساختار با ساختار نظر ینشد. ا ییدسازه ابزار است، تا رواییسنجش ساختار 

 48/ 6 توانستند شده استخراج هایعامل مجموع در( که 0080زاده،  موسیو  ابوالمعالی)
 .است کنند، همسو تبیین را آزمون کل واریانس از صد در

 محتوای که بود همبسته هـاییسؤال با «خدا به ایمان» اول، یعنی عامل پژوهش این در
 تقویت و دلها امشآر بر آن تاثیر و خدا یاد و ذکر همچون ویژگیهایی دربرگیرنده آنها

 در صبر جمله از مختلف یهازمینه در شکیبایی و صبر ؛(40/احزاب) خداوند با ارتباط
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 انجام معنی به عمل و فکر در اخالص الهی؛ مقدرات برابر در تسلیم و( 06/مریم) عبادات
 خدا به توکل الهی؛ رضایت کسب جهت در گناه از اجتناب و محرمات از پرهیز و واجبات

، 07/، ابراهیم60/ هود) خداوند رحمت و حمایت بر امید و او به کارها سپردن شامل
 از پرهیز و نیازی بی روحیه شامل دیگران از نیازی بی و قناعت ؛(70/، یونس07/ یوسف
 به امید همزمان و خداوند از داشتن بیم معنی به رجاء و خوف ؛(000/طه) طمع و حرص

 خداوند به ایمان بارز مصادیق از( 02/، رعد81/، انبیاء67/اسراء) او رحمت و بخشش
 بازنمایی را معنوی بهزیستی و مثبت مذهبی مقابله همچون خدا، مفاهیمی به ایمان .هستند

 با گاهی تکیه هیچ بدون توانندنمی افراد که اذعان نمود 0886پارگامنت در سال . کندمی
 که کندمی کمک افراد به مذهبی مقابله. شوند روبرو زا تنیدگی یهاموقعیت و مشکالت

 شخصی، سالمت هیجانی، کنترل آرامش مانند خوبی نتایج به زا استرس یهاموقعیت در
 از نقل به) یابند دست زندگی در هدفمندی و معنا حتی و دیگران با جسمی، صمیمیت

 و درونی، مهربانی آرامش وسیله به اغلب معنوی بهزیستی(. 2110همکاران،  و گراهام
 و صمیمی زندگی، ارتباط از آمیز احترام و رضایتمندانه ای دیگران، فلسفه به نسبت قتشف

 محرومیت، خودآگاهی و فقدان زمینه در منطقی گیری دیگران، جهت با گرانه حمایت
 نتایج همچنین(. 0892، 0پالوتزیان و الیسون) یابدمی نمود اخالقی عملکرد با همراه عمیق

 بسیار اعتقادات، تاثیر و باورها بر تاثیر با مذهبی گرایشات که است داده نشان تحقیقات
 ارتباط (.2111، 2امونز) دارد تنیدگی کاهش و خوشبختی، سالمتی احساس بر مطلوبی

 زندگی، احساس در هدف و معنی او، داشتن دائم حضور به اعتقاد و هستی خالق با انسان
 با افراد که هستند منابعی از او یاری و کمک به امیدواری و واال منبعی به داشتن تعلق

 کمتری آسیب زندگی فشارزای حوادث با مواجهه در توانند می آنها از برخورداری
 نسبت هر به متدیّن افراد(. 00، ص0096همکاران،  و کرمی از نقل یونگ، به) شوند متحمل

 ایمان آثار جمله از. هستند تر مصون روانی بیماری از باشند داشته محکم و قوی ایمان که
 نگرانی و دلهره. بخشد می اطمینان و اعتماد انسان به دینی ایمان. است خاطر آرامش خدا به

 (.0097مطهری، ) دهد می خاطر آرامش او به و برد می میان از انسان

                                      
1. Paloutzian & Ellison 

2. Emmons 
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را در بر  ییسوالها، یخودکنترلهدف قرار دادن مفهوم  با پرسشنامه نیا در دوم عامل 
و  بتیاز غ زی، پرهگرانید و خود به نسبت خشم کنترل همچون ییهالفهکه به مو ردیگمی

و احساس  یمال تیریمد انگریب یو پرداخت خمس که به نوع گرانیهتک حرمت د
فرد در  ییتوانا، یخودکنترلپردازد. است، می نسبت به اقشار کم درآمد جامعه تیمسئول

در  ازهایو ن جانها، رفتارهایحساسات و همنظور کنترل ا هاستعدادها ب یریگو به کار ییساشنا
کنترل ، یختگیزمان برانگ درفرد  یعنی یدر واقع خودکنترل.ارتباط با خود و جامعه است

پز، یش(. 2104، 0مارک و بکا)رعمل داشته باشد در راخود  زیرفتارها، احساسات و غرا
از  یریجلوگهمچون  یمواردبه  یخودکنترل دیفوا نهیدر زم 2118در سال  2رنیم و نیکاتر
و  زهیافت انگ رغمیعلبه حداکثر رساندن عملکرد، داشتن پشتکار  یبرا یمنف جاناتیه بروز

 بهنجار رفتارو  کیدر زمان تحر دیشد یها و عکس العملهااز واکنش یریشگیپ، یدلسرد
 زا یکی. (0084ی، اردکان یکرده اند )به نقل از افخم اشاره ماتینامال و هایسخت هنگام به

 ینگهدار یمعن به هیوقا ماده از که است یاسالم، تقو نید منظر از یخودکنترل مهم عوامل
 به ارتکاب از را انسان که است یدرون و یمعنو حالت و ملکه یتقو. است شده گرفته

( 00/حشر) شده محسوب میعظ اجر به دنیرس عامل عنوان به و بازداشته هایزشت و محرمات
 و خدا به مانیا(. 00/حجرات) شودمی دهیسنج آن اساس بر اوندخد نزد انسان کرامت و

 نسبت انسان به یاسالم فرهنگ در رایاست، ز خود کنترل بر موثر عوامل از زین یمعادباور
 آخرت، خداوند در و( 27-20/الرحمن) شده سفارش ایدن امور بودن گذرا و یفان به

مسلمان خود را در  فرد(. 7/زلزال) دهدمی قرار محاسبه و یابیارز مورد او عمل نیکوچکتر
 او یبندیپا زانیتر باشد، م یقوفرد به خدا  مانیهر اندازه که ا بهو  ندیبمقابل خدا مسئول می

  (.0099، قاسمی) گرددمی تیتقو یخودکنترل جهینت در و شده شتریب ارزشها به
 تی، عبود است انسان تیترب کامل و جامع متن و انسان تیهدا کتاب که میکر قرآن

 و رشد یینها مقصد عنوان به و( 0084، یباقر) داده قرار انسان یتیترب اهداف کانون در را
 یک قرآن دیدگاه از روان سالمت واقع در(. 60/اتیالذار) کندمی محسوب انسان یتعال

 هب دستیابی دلیل به گیردمی قرار عبودیت به رسیدن مسیر در انسان وقتی است، زیرا فرایند
 در. یافت خواهد دست نیز روان سالمت از باالتری سطوح به یقین و تقوی و ایمان مراتب

                                      
1. Rebekah & Mark 

2. Sheppes, Catran & Meiran 
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 سطح باالترین گردند، ازمی معرفی گیرندگان سبقت عنوان تحت که مقرب افراد قرآن
 اصحاب و داشته قرار تر پایین درجات در یمین اصحاب و بوده برخوردار روان سالمت
 بهره بی روان سالمت اند، از نگرفته قرار صالح عمل و ایمان یرمس در اینکه دلیل به مشئمه
 و مادی امکانات و رفاه از که میزان هر افراد این قرآن دیدگاه از(. 00-9/ واقعه. )هستند
 بیم در اند، همواره نرسیده عبودیت و ایمان مراتب به گردند، چون مند بهره دنیوی نعمات

 (.024/ طه) بود خواهند بهره بی روحی رامشآ و روان سالمت از و بوده هراس و
 غیباو به جهان  گرایشکننده تعلق انسان به خدا و  تبییناسالم،  مبین دیندر  معنویت

انسان را با معنویت، برداشت از  این زیرا. یابدمی تجلیبه خدا  ایماناست که در مفهوم 
انسان از  رهایی شهریسازد و میمرتبط  الیتناهیکمال مطلق و موجود نامحدود و 

امر  یکانسان به  یرا در وابستگ طلبیو منفعت  سودجوییو  دنیاگراییها، خودخواهی
به خدا  ایماندر قرآن  معنویتروح حاکم بر  بنابراین. گیردمینامحدود و جاودانه در نظر 

جامع و کامل شامل ابعاد  معنویت، قرآنی نویتاست. مع عبودیت تعبیریو عمل صالح و به 
اعم از  حقیقیاست تا سعادت  یو جسمان ینفسانی، عقالن یهاو ساحت یرونیو ب یدرون

، صص 22، ج0090ی، )مطهر نماید تامینرا  معنویو  فردی، اجتماعی، مادیسعادت 
سالمت روان از  یهامولفه یپرسشنامه، به خوب یندر ا یمورد بررس عوامل (.260 -267

 یین( را تبیبه دستورات اله یو التزام عمل یتو حر یدگآزایادخدا، اسالم ) ینمب ینمنظر د
 در اسالمی روانسالمت  مقیاساست که  ینا بیانگر تحقیق این نتایج یطور کل بهکند. می

 این بنابرایناست.  یقابل قبول یروانسنج یاتخصوص یکودک دارا یمهدها یانمرب یانم
مهد کودک به  یانمرب روان المتس سنجش برای سودمندی ابزار عنوان به تواندمی مقیاس

مطلوب  سوگیری خودسنجی، محدودیت ابزار دیگر مانند پرسشنامه این درکار برده شود. 
دیگر،  سوی از. باشد گذاشته اثر کنندگان شرکت یهاپاسخ رویممکن است  یینما

ها تعداد کم سوال ینو هم چن اسالمی روان سالمت مقیاس مناسب روایی و اعتبار ضرایب
 مختلف یهارهدر گست یاسمق یناز ا تاسازد پژوهشگران را قادر می، آن یسهولت اجرا و

 را رفتار از ای نمونه فقط پرسشنامه این. کنند استفاده گروهی و فردی صورت به پژوهشی
 سالمت تشخیص برای منفرد ابزار یک عنوان به بالینی اقدامات در تواندنمی و سنجدمی

و  ینیپرسشنامه از مصاحبه بال ینا همراه شودمی توصیه ود، بنابراینش گرفته کار به روان
 استفاده شود.  یزن مشاهده
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 پرسشنامه این که شودمی پیشنهاد مقیاس این رضایتبخش روایی و پایایی به توجه اب 
 کار به مختلف یهانمونه روان، در سالمت سطح تشخیص منظور به پژوهشگران توسط
 از که شودمی توصیه نیز تربیت و تعلیم حوزه با مرتبط یهاسازمان انمدیر به. شود گرفته

افراد با  روان سالمت سطح تشخیص برای دیگر تشخیصی ابزار سایر کنار در پرسشنامه این
 و یمشود که مسئوالن و دست اندرکاران امر تعلمی یهاستفاده شود. توص یاسالم یکردرو

به خدا و ارتقاء سطح  یمانا یتان خود به تقوکارکن روان سالمت تقویت برای تربیت
شود صاحبنظران و پژوهشگران می یشنهادپ یتنها درافراد مبادرت ورزند.  یخودکنترل

هر چه  تببینبعد از وجود انسان، به  ینا ینهمختلف در زم یهاحوزه سالمت با انجام پژوهش
ان و ارتقاء عملکرد او در سالمت انس یو مرکز یبه عنوان جزء اصلی، بعد معنو یشترب

 است کشور کل بهزیستی سازمان مصوب ملی پژوهش طرح نتیجه تحقیق این تالش کنند.
و  یهدکتر نفر یمحترم دفتر امور کودکان و نوجوانان جناب آقا یرکلاز مد یلهوس بدین که

محترم  یناز مسئول ینبودند و هم چن یطرح پژوهش ینهکننده هز ینتام که یشانهمکاران ا
 یاریپژوهش  ینکه خالصانه ما را در انجام ا یزانیعز یراستان تهران و سا یستیازمان بهزس

 . یمآوربه عمل می ینمودند، تشکر و قدردان

 منابع
 پرسشنامه یاستانداردساز و ساخت(. 0080) .زاده، زهره یموس و. جهی، خدیابوالمعال

 .02-0(، 2، )6وره ، دسالمت و نید. یاسالم یهاآموزه اساس بر روان سالمت
:  تهران .نید یروانشناس بر یدرآمد(. 0096. )ی، مهدیموسو و. ، مسعودیجانیآذربا

 .سمت انتشارات
 .، حسنیاشراق اهلل؛ آهن، فرج رهنورد اهلل؛ بی، حبیکالنتر طاهرپور ، مسعود؛یجانیآذربا

 سطح عوامل ییشناسا و اسالم دگاهید از یزندگ در تعادل مفهوم نییتب(. 0089)
 یاپینهم، پ ، سالیاسالم دانشگاه در فرهنگ مجله. خانواده -کار تعادل بر موثر یفرد
01 (0) ،000- 000 

 یریادگیبا  یزشیانگ یو باورها یرابطه خودکنترل یبررس (.0084. )می، مریاردکان یفخما
 ارشد یکارشناس نامهن ای.پاششم شهر اردکان هیدانش آموزان پا یمیخودتنظ

 .دزی دانشگاه یتیترب علوم و یروانشناس ، دانشکدهیتیترب یروانشناس
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چاپ ششم. تهران: انتشارات نگاهی دوباره به تربیت اسالمی.(. 0084باقری، خسرو. )
 مدرسه.

 در یروان بهداشت(. 0099بوالهری، جعفر؛ نوری قاسم آبادی، ربابه؛ رمضانی، عباس. )
 . مشهد: آستان قدس رضوی.یقرآن اتیآ

 یعموم سالمت و یندارید مختلف ابعاد نیب رابطه(. 0096. )سین، حیمولو و. اون، میچراغ
-0(، 2) 2، یشناختروان و یتیترب یهامجله پژوهش، اصفهان دانشگاه انیدانشجو در
22. 

(. ساخت و 0082دهشیری، غالمرضا؛ نجفی، محمود؛ سهرابی، فرامرز؛ ترقی جاه، صدیقه )
(، 4) 8، مطالعات روانشناختینوی در دانشجویان، اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی مع

70-89. 

 و روان دین، سالمت(. 0084. )سعید آرانی، سید زادهحسینی کالنتری، عبدالحسین؛
 تنهایی احساس با روان سالمت و دینداری میزان میان نسبت بررسی تنهایی احساس

 .44-26 (،4) 20، کاربردی شناسی جامعهتهرانی،  شهروندان: مطالعه مورد

 منابع به نگرش با روانی بهداشت(. 0084، محمدرضا. )فر ساالری و ، محمدصادقشجاعی
 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم. اسالمی

(. ساخت مقیاس 0094غباری بناب، باقر؛ لواسانی مسعود، غالم علی؛ محمدی، محمدرضا. )
 .279-202(، 06) 0، پاییز روانشناسی مجلهتجربه معنوی دانشجویان، 

 یسیره و دینی هایوزهآم به نگرش با روان سالمت و بهداشت (.0099. )قاسمی، سلیمان
 (.ره)خمینی امام آموزشی، پژوهشی مؤسسه: قم (.ع) معصومین

 .کیومرث ،بشلیده ؛مهتاب ،شکری؛ یوسفعلی ،عطاری ؛محمود ،چیروغن ؛کرمی، جهانگیر
گیری مذهبی یا سالمت روانی در (، بررسی روابط چندگانه ابعاد جهت0096)

 شهید دانشگاه شناسیروان و تربیتی علوم همجلدانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه، 
 .62‐00، (02) 0، اهواز چمران

مت روان و ن، سالی(. د0084. )دیسع دیس، یزاده آرانینیحس ن؛یعبدالحس، یکالنتر
، ییمت روان با احساس تنهاسال و یندارید زانیم انینسبت م یبررس ییاحساس تنها

 .44-26، (4) 20، کاربردی شناسی جامعه

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/351-4689083-8757542?search-alias=books&author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82+%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/351-4689083-8757542?search-alias=books&author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%81%D8%B1&select-author=author-exact
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 در دین نقش همایش اولیندینی، مقیاس عمل به باورهای (. 0078)ی، محمود گلزار
 .ایران درمانى بهداشتى خدمات و پزشکى علوم ، تهران، دانشگاهروانـی بهداشت

 همایش ملی نقش در سالمت روان.
(. 0098مدبرنیا، محمدجعفر؛ شجاعی تهرانی، حسین؛ فالحی، مهناز؛ فقیرپور، مسعود. )

 فصلنامهمون در دانش آموزان دبیرستانی، پیش دانشگاهی استان گیالن. هنجاریابی آز
 .06-09(، 76) 6،گیالن پزشکی علوم دانشگاه

 .صدرا انتشارات: تهران. اول ، چاپ22، جلدآثار مجموعه(. 0090. )مطهری، مرتضی

 هپرسشنام اعتباریابی(.  0097) محمد، کاظم و یزدی، سیدعباس باقری ؛ نورباال، احمدعلی
 شهر در روانپزشکیت اختالال گریغربال ابزار عنوانبه  عمومی سالمت سؤالی 29

 . 47-60، (4) 00 .حکیم مجله، تهران
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